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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “ขาเจาเปนสาวเชียงใหม แหมบเตาใดกจะเปนสาวแลว ตึงวันมีบาวมาแอวมาอู

มาแซว เปนคนละปูน” บทเพลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในขอใด 
 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) การเปลี่ยนแปลงเสียง 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ  
2. ขอใดกลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารไมถูกตอง 
 1) สาร คือ ขอความที่ถายทอดมาเฉพาะเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
 2) ผูสงสารสามารถเลือกสื่อในการสื่อสารไดตามความเหมาะสม 
 3) องคประกอบในการสื่อสาร คือ ผูสงสาร สาร สื่อ ผูรับสาร 
 4) การสื่อสารจะสัมฤทธิผลหรือไมสามารถสังเกตไดจากปฏิกิริยาของผูรับสาร  
3. ขอใดสะกดผิดทุกคํา 
 1) ขมุกขมัว  อัศดง  สัมมนา 2) โลกาภิวัฒน  อันตรธาน  บาททะยัก 
 3) โชคลาง  เครื่องราง  สายสิญจน 4) ผูกพันธ  น้ําแข็งใส  ปฐมนิเทศก  
4. คําขวัญขอใดใชหลักเหตุและผล 
 1) สุขภาพกายดี สุขภาพใจดีไมมีขาย 
 2) วันนี้คุณหัวเราะแลวหรือยัง 
 3) สรางความอบอุนในครอบครัวเพื่อลอมรั้วยาเสพติด 
 4) กินรอน ชอนกลาง ลางมือ  
5. ขอใดใชคําไดไมถูกตอง 
 1) ตํารวจออกสืบสวนคดีเครื่องบินตก 
 2) อาจารยฝายปกครองสอบสวนนักเรียนที่ทะเลาะวิวาท 
 3) นักเรียน ม.3 อานหนังสือเตรียมสอบอยางกระตือรือรน 
 4) เมื่อเจานายมาใครๆ ก็รีบขมีขมันทํางานอยางเอาหนา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดคือสินคาในตลาดผูขายนอยราย 
 1) สบู  แชมพู   2) ขาวสาร  ไขไก 
 3) น้ําปลา  น้ําตาล   4) รถยนต  โทรศัพทมือถือ  
2. เหตุผลสําคัญในขอใดที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดขึ้นทะเบียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปน
มรดกความทรงจําแหงโลกในระดับนานาชาติใน พ.ศ. 2554 

 1) เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองที่สรางในยุครัตนโกสินทรตอนตน 
 2) มีพระพุทธไสยาสนองคโตเปนที่เคารพสักการะของบานเมือง 
 3) มีเจดียยอมุมไมสิบสอง ซึ่งแสดงภูมิปญญาไทย 
 4) ที่วัดมีภูมิปญญาแพทยและเภสัชแผนไทยจารึกไวรักษาโรค  
3.  “ดินแดนในทวีปอเมริกาใต มีน้ํามัน แกสธรรมชาติ มีที่ราบลุมแมน้ําที่ทําให

เปนทวีปที่มีการเกษตรเปนสินคาสงออก” ขอใดตอไปนี้สัมพันธถูกตองเกี่ยวกับ
ดินแดนในทวีปอเมริกาใต 

 1) พวกเชื้อชาติผสมระหวางอินเดียนกับยุโรป : มูแลตโต 
 2) เทศกาลคารนิวัล : งานฉลองทางการเมืองที่ผูคนเตนรํากลางทองถนน 
 3) เวเนซุเอลา : ประเทศที่มีแหลงน้ํามันในทวีปอเมริกาใต 
 4) เช กูวารา : ผูนําทางการเมืองและนักปฏิวัติของบราซิล 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “พุทธสาวกทานนี้เดิมชื่อโกลิตะชื่อของทานตั้งตามหมูบานโกลิตคาม โกลิตะเปน

สหายรักของอุปติสสะ ทั้งสองทานเขาศึกษากับสํานักสัญชัยปริพาชก ตอมาโกลิตะ
ไดรับการชักชวนจากสหายรักคืออุปติสสะไปบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

 พุทธสาวกทานนี้คือใคร ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาอยางไร และเปนผูที่มี
ความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางไร 

 1) พระสารีบุตร : ผูทรงธุดงคเปนเลิศ : เปนประธานการสังคายนาพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ 1 

 2) พระมหากัสสปะ : ผูมีประสบการณมาก : เปนประธานการสังคายนาพระพุทธ- 
ศาสนาครั้งที่ 1 

 3) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ผูมีปญญาเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องขวา 
 4) พระโมคคัลลานะ : ผูมีฤทธิ์เปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องซาย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) การเปลี่ยนแปลงเสียง  
   ขอความในโจทยเปนสวนหนึ่งของเนื้อรองของเพลง “สาวเชียงใหม” 

ซึ่งเปนเพลงที่มีคํารองเปนคําภาษาถิ่น แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง  
2. เฉลย 1) สาร คือ ขอความที่ถายทอดมาเฉพาะเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
   สารไมเฉพาะเจาะจงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น อาจเปนความคิด 

ความรูสึกที่สื่อสารผานทางการพูด หรือภาษากายไดเชนเดียวกัน  
3. เฉลย 4) ผูกพันธ  น้ําแข็งใส  ปฐมนิเทศก   
   ที่ถูกตอง คือ “ผูกพัน  น้ําแข็งไส  ปฐมนิเทศ” 
  1) ขมุกขมัว  อัศดง  สัมมนา 
   ที่ถูกตอง คือ “อัสดง” 
  2) โลกาภิวัฒน  อันตรธาน  บาททะยัก 
   ที่ถูกตอง คือ “โลกาภิวัตน  บาดทะยัก” 
  3) โชคลาง  เครื่องราง  สายสิญจน 
   สะกดถูกตองทุกคํา  
4. เฉลย 3) สรางความอบอุนในครอบครัวเพื่อลอมรั้วยาเสพติด  
   เหตุ คือ สรางความอบอุนในครอบครัว 
   ผล คือ ลอมรั้วยาเสพติด (ปองกันยาเสพติด)  
5. เฉลย 4) เมื่อเจานายมาใครๆ ก็รีบขมีขมันทํางานอยางเอาหนา 
   ที่ถูกตอง คือ “เมื่อเจานายมาใครๆ ก็รีบกุลีกุจอทํางานอยางเอาหนา” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) รถยนต  โทรศัพทมือถือ 
   ตลาดผูขายนอยราย 
   ลักษณะสําคัญของตลาดผูขายนอยราย ไดแก 
   1. ผูขายหรือผูผลิตมีจํานวนนอย ผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย

มักไมตองการรวมมือกับผูผลิตรายอื่น และคํานึงถึงผลกําไรที่จะไดรับ จึงตอง
สนใจแนวทางการดําเนินงานของคูแขงดวย 

   2. สินคาที่ นํามาขายในตลาด อาจจะเปนสินคาที่ มี ลักษณะ
คลายคลึงกันหรือเปนสินคาที่มีความแตกตางกันก็ได แตสามารถทดแทนกันได 

   3. ผูผลิตรายใหมๆ จะเขาสูตลาดไดยากเพราะมีอุปสรรคบางประการ 
(อุปสรรคเดียวกันกับการเกิดอํานาจผูกขาดของผูผลิตในตลาดผูกขาด) 

   4. การดําเนินกลยุทธการแขงขัน อาจใชทั้งดานราคา และที่ไมใช
ราคา แตสวนใหญเปนการแขงขันที่ไมใชราคา เชน การสงเสริมการขาย การ
โฆษณา เปนตน 

   ตัวอยาง น้ํามัน ซีเมนต อะลูมิเนียม โทรศัพทมือถือ รถยนต เหล็ก 
เปนตน 

   ขอดีของตลาดผูขายนอยราย 
   - การที่มีผูขายจํานวนนอยที่มีอิทธิพลตอตลาดสูง สินคาและ

บริการสามารถทดแทนกันไดอยางดี ทําใหผูขายแตละรายตองสนใจที่จะแขงขัน
ในดานบริการเพื่อดึงดูดผูบริโภค หรือใชกลยุทธทางดานราคาซึ่งจะเกิดเปน
สงครามราคาที่มีการตัดราคากันเอง ซึ่งเปนโอกาสทองของผูบริโภค 

   ขอเสียของตลาดผูขายนอยราย 
   - การมีผูขายนอย และมีอํานาจตลาดสูง อาจทําใหราคาสินคาและ

บริการสูงจากการที่ผูผลิตแตละรายมีอํานาจผูกขาดอยูในระดับหนึ่ง 
   - หากผูผลิตในตลาดสามารถรวมมือกันไดที่จะไมแขงขันในดาน

ราคา และเมื่อการรวมมือกันนั้นมีความใกลชิดกันมาก ผูขายนอยรายก็จะ
ยึดถือตามนโยบายของกลุมผูขายในตลาด โดยมีจุดหมายเพื่อใหผลประโยชน
ของกลุมสูงสุด  

2. เฉลย 4) ที่วัดมีภูมิปญญาแพทยและเภสัชแผนไทยจารึกไวรักษาโรค 
   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกลาฯ 

ใหรวบรวมคัดเลือกตํารายา ตําราหมอนวด จารึกไวในแผนศิลาประดับไวใน
บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ พรอมทั้งรูปปนฤๅษีดัดตน และภาพ
แสดงการนวดเปนความรูทางดานกายภาพบําบัด องคความรูดานการแพทยที่
จารึกไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารทําใหวัดแหงนี้นับเปน
โรงเรียนแพทยแหงแรกของประเทศไทย ดังนั้นองคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกความทรง
จําแหงโลกในระดับนานาชาติใน พ.ศ. 2554  

3. เฉลย 3) เวเนซุเอลา : ประเทศที่มีแหลงน้ํามันในทวีปอเมริกาใต 
  1) พวกเชื้อชาติผสมระหวางอินเดียนกับยุโรปเรียกวา “เมสติโซ” 
   พวกเชื้อชาติผสมระหวางแอฟริกากับยุโรปเรียกวา “มูแลตโต” 
  2) เทศกาลคารนิวัล เปนงานฉลองทางคริสตศาสนา มีผูคนออกไป

เตนรําจังหวะแซมบาตามทองถนนที่ประเทศในอเมริกาใต ที่มีชื่อเสียง คือ บราซิล 
  4) เซ กูวารา เปนนักศึกษาแพทย เปนผูนําทางการเมือง และนักปฏิวัติ

ของอารเจนตินา เปนผูนําชาวนาและคนงานเหมืองดีบุกในโบลิเวียตอสูกับรัฐบาลทหาร  
4. เฉลย 4) พระโมคคัลลานะ : ผูมีฤทธิ์เปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องซาย 
   พระโมคคัลลานะเดิมชื่อโกลิตะ เปนเพื่อนรกักับอุปติสสะ (พระสารีบตุร) 

ทั้งสองไดเขาบวชในสํานักของพระพุทธเจา หลังจากบวชแลวโกลิตะมีชื่อวา 
“พระโมคคัลลานะ” 

   พระโมคคัลลานะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตหลังจากบวชได 7 วัน 
ไดรับแตงตั้งจากพระพุทธเจาใหเปน “พระอัครสาวกเบื้องซาย” เปน “ผูมีฤทธิ์
เปนเลิศ” 

   พระโมคคัลลานะเปนผูใฝเรียนรู เปนกําลังสําคัญในการปราบคนชั่ว
และชักจูงใหเขาเหลานั้นกลับตัวกลับใจมาถือศีลปฏิบัติธรรม เปนผูที่จาริกไปใน
นรกและสวรรค 

   นับเปนพุทธสาวกที่เปนกําลังสําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


